
A PROPORCIONAR MOBILIDADE ELÉCTRICA: 
O NOVO MAN eTGM. 
Totalmente elétrico, ultrassilencioso e altamente eficiente.
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NOVO PADRÃO NO TRÁFEGO DE     
DISTRIBUIÇÃO:O NOVO MAN eTGM.  
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MAN eTGM

Sem emissões, eficiente e silencioso.

Os transportes urbanos e a logística urbana estão a mudar: a população está a
crescer, as emissões poluentes e sonoras estão a concentrar-se, e as zonas de
emissões zero estão a ser discutidas. Ao mesmo tempo, porém, as tarefas e
exigências no tráfego de mercadorias e distribuição estão a aumentar. Com o novo
MAN eTGM, somos o primeiro fabricante de veículos comerciais a oferecer a 
solução perfeita para enfrentar estes desafios em pequenas séries.

O MAN eTGM totalmente eléctrico cumpre todos os requisitos essenciais para
o tráfego de distribuição no interior da cidade. É localmente livre de emissões,
silencioso e ao mesmo tempo tem uma excelente carga útil e flexibilidade.

Não admira, porque o nosso MAN eTGM não só reúne mais de 100 anos de 
experiência em veículos comerciais, mas também o nosso vasto know-how para
medidas alternativas. Por isso, recebemos o cobiçado "Prémio Europeu dos 
Transportes para a Sustentabilidade 2020", que é publicado e atribuído de dois
em dois anos pelo jornal “Transporte".

Para tornar a sua entrada na electromobilidade fácil e bem-sucedida, fornecemos-lhe
uma equipa de peritos quando compra um MAN eTGM. Esta equipa irá fornecer-lhe
aconselhamento individual, abrangente e orientado para soluções - desde a análise
da frota até ao carroçamento, gestão de energia e possibilidades de construção,
todos os campos relevantes são abrangidos. Além disso, os condutores do 
MAN eTGM recebem uma formação especialmente concebida para satisfazer os
requisitos de condução de um veículo totalmente eléctrico.
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TECNOLOGIAS MAN SOBERANAS.
  

Tecnologia

Tempos de carga
O tempo de carga é de aproximadamente 8 horas quando se utiliza uma tomada de carga
de corrente alternada (CA) de 22 kW para carregar lentamente a bateria. Por outro lado, o
carregamento com corrente contínua (CC) até 150 kW demora apenas cerca de 1 hora e é
portanto, ideal para carregar durante as pausas.

Binários
Potência máxima de 264 kW / 360 PS com um binário de 3.100 Nm.

Bateria
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Alcance

 
Alcance de até 190 km - ideal para o tráfego de distribuição no interior da cidade sendo 
suficiente para grandes concentrações urbanas.

Inovador e sustentável.

O MAN eTGM é alimentado por um motor eléctrico com uma
potência de 264 Kw, que tem um binário máximo de 3.100 Nm
disponível.

As unidades auxiliares como a direcção assistida, o compressor
de ar e o sistema de ar condicionado são operadas e controladas
electricamente através do sistema de gestão de energia de acordo
com a procura, poupando assim energia. A energia para o MAN
eTGM é fornecida por potentes baterias de iões de lítio, que 
fornecem um alcance de até 190 km para uma utilização eficiente
no transporte local.* As baterias são carregadas tanto externamente
na fonte de alimentação como nas fases de impulso durante a viagem.

Através da denominada recuperação, em que a energia cinética
do veículo gerada durante as travagens é recuperada e transformada
em energia eléctrica, que é reconduzida para o sistema de
armazenamento das baterias, que aumenta a autonomia.

Para destacar a fiabilidade do veículo, a MAN oferece uma
garantia adicional para além da garantia normal do veículo.
6 anos de garantia para os pacotes de baterias.

*Dependendo da utilização (peso, velocidade, temperatura, estilo de condução,...).

Sistema de accionamento variável, totalmente elétrico, sem emissões e com um motor 
elétrico central.

12 baterias de iões de lítio NMC altamente eficientes com 185 kWh de capacidade disponível,
com economia de espaço instalado. O chamado refrigerador proporciona o arrefecimento
necessário das baterias quando a energia é fornecida.
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UM VERDADEIRO MAN. 
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Equipamento padrão MAN TGM 26.360 E 6x2-4 ar-ar (chassis)

Motor / Transmissão Motor Síncrono Permanente (PSM) com 264 kW / 360 PS e 3.100 Nm de binário
Relação fixa sem transmissão manual

Cabine do condutor
Distância entre eixos/balanço 4.725 mm + 1.350 mm/2.675 mm
Peso total admissível 26.000 kg – homologação apenas como veículo individual
Alcance Até 190 km
Pneus e jantes Pneus: VA 315/70R22.5, HA 315/70R22.5

Jantes: ALCOA Jantes de Liga Dura Brilhante
Sistema de travões ABS, ASR, ESP, MAN BrakeMatic (sistema electrónico de travagem) 
Sistemas de segurança e assistência Assistente de travagem de emergência (EBA 2), sinal de travagem de emergência (ESS), Lane-Guard-System IV (LGS IV), MAN CameraView - preparação 

de câmara de visão traseira (2 câmaras), visualização digital da carga por eixo (ALM)

Rádio/Infotainment System Rádio MAN Media Truck Advanced 12 V com ecrã a cores de 7' e preparação de navegação, sistema de som MAN, recepção de rádio digital DAB+,
módulo de placa de conectividade (RIO Box), funcionalidade 'Conforto' mãos-livres Bluetooth para 2 telemóveis (compatível com volante multifunções), 
MAN SmartLink, navegação para toda a Europa, controlo de voz para sistema de informação e entretenimento, AUX-in/USB no painel de instrumentos

 

Interior Assento conforto do condutor com suspensão pneumática e apoio lombar, regulação e aquecimento dos ombros, assento conforto do passageiro com 
suspensão pneumática, apoios para os braços do condutor e do passageiro, volante multifunções ajustável em altura e inclinação, duas chaves adicionais 
do veículo, fecho central, ar condicionado, luzes de leitura

Electrónica Pré-instalação eléctrica para elevador de carga, interruptor de bateria principal eléctrico, sistema convencional de baixa tensão 24V 2 baterias 12 V 155 Ah
baterias, caixa de fusíveis ETA

Iluminação Luzes de máximos e de nevoeiro adicionalmente com luz de cruzamento, 2 luzes de trabalho no tejadilho da cabine, luz diurna contínua, feixe de 
cruzamento automático com sensor de luz. Luzes de posição em LED

 

Cabina em C, sideflaps e pala solar
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MAN M-PULSE. 
Uma forte parceria para os visionários. 

M-PULSE 
Marketing

  Publicidade cooperativa com um anúncio
numa revista comercial da sua escolha e 
na revista interna MANmagazine*.

    
    

   
  Publicação da sua história de cliente nos canais

de comunicação da MAN  
  Publicações nas redes sociais dos canais de

comunicação MAN
    
 

  Workshops exclusivos de marketing com
especialistas de marketing da MAN para
planear as suas medidas de marketing locais

  
   

 
  Direito de primeira escolha para as séries 

limitadas MAN eTGM
  

M-PULSE
Know-how Circle

  Caixa de Boas Vindas Exclusiva M-PULSE 
 Acesso às mensagens do Círculo M-PULSE  
  Serviço de consultoria da MAN Transport

Solutions
 

 Formação de condutores da MAN ProfiDrive 
  Pré-visualização e antevisão das inovações

tecnológicas da MAN
 

 
  Visita à fábrica em Steyr

M-PULSE 
Event Circle

  Duas visitas a feiras comerciais ou eventos,
incluindo pacote VIP por ano
  Jantar executivo com a gestão de topo da

MAN, convidados seleccionados e peritos
das áreas da logística e da e-mobilidade

   
  

 

Quem conduz o MAN eTGM, como pioneiro em mobilidade eléctrica, beneficia não só de numerosas vantagens económicas e ecológicas, mas também de uma parceria
exclusiva dentro do Círculo MAN M-PULSE. Seja marketing de parceiros, consultoria 360° da MAN Transport Solutions, formação de motoristas da MAN ProfiDrive ou eventos
exclusivos: com o MAN M-PULSE desfruta de uma multiplicidade de privilégios especiais.

As suas vantagens: 

* um anúncio por cliente



No caminho da electromobilidade, os operadores de frotas enfrentam uma série de desafios que vão para além do próprio veículo em si. Para além do habitual apoio
ao serviço e manutenção da sua frota, os nossos consultores especializados oferecem-lhe soluções personalizadas para questões relativas à utilização e planeamento
de rotas de veículos eléctricos, bem como as necessárias infra-estruturas de carregamento e fornecimento de energia. 

                    

             

MAN TRANSPORT SOLUTIONS

Juntamente consigo, analisamos o estado real das suas
operações e da implantação da sua frota. Tendo em
conta todos os factores de influência, desenvolvemos
um conceito de mobilidade feito por medida para a sua
entrada eficaz em termos de custos na electromobilidade.

Análise operacional e conceito de
mobilidade

Juntamente consigo, planeamos o desenvolvimento da
infraestrutura de carregamento, simulamos processos
de implantação e carregamento de veículos e desenvol-
vemos a estratégia ideal para a sua empresa para 
fornecimento de energia. É assim que fazemos a sua
transição para a e-mobilidade tão fácil e bem-sucedida
quanto possível.

Infra-estruturas de carregamento
e fornecimento de energia

Prestamos aconselhamento abrangente sobre a utilização
e manutenção dos seus veículos eléctricos, apoiamo-lo
na formação dos seus empregados e somos um parceiro
competente para a sua oficina de assistência.

Introdução da E-Mobilidade e
integração da frota
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SEMPRE LIGADOS A SI.   

        
        

      

     

Uma avaria nunca é conveniente. Se algo acontecer,
basta ligar para o nosso número Mobile24, que é o
mesmo em toda a Europa, e nós estamos lá para si
- 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se necessário,
receberá apoio de um telemóvel de serviço MAN de
uma oficina perto de si.

          
        

        
          
         

Controlo total dos custos e maior eficiência. Com o MAN
eTGM também beneficia de contratos de serviços feitos
à medida. Isto reduz o risco de ocorrência inesperada de
custos de reparação e a sua carga de trabalho de manu-
tenção e gestão de reparações. Pode obter informações
detalhadas sobre os contratos de serviço individuais 
directamente com o seu vendedor MAN.

        
     

      
     

  

MAN Services MAN Mobile24 Contractos de Manutenção e Reparação MAN    
Quer seja manutenção ou reparação - com serviços
livremente combináveis, mecânicos especialmente
treinados e peças e acessórios originais MAN,
garantimos que se mantém sempre em movimento.
Também beneficia de um horário de abertura flexível
das oficinas MAN e de uma garantia de mobilidade 
em caso de avaria.
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Zero emissões: 100% eléctrica 

Redução da poluição sonora

Desenvolvimento de novos mercados através de novos modelos de entrega (por exemplo, entrega nocturna)

Pegada Verde: A sua contribuição pessoal para um futuro amigo do ambiente

Melhorar a imagem da sua empresa como uma empresa sustentável

Carga rápida possível em aproximadamente 1 hora 

Alcance fiável de até 190 km no tráfego urbano

Possivel financiamento estatal para o MAN eTGM

Apoio da MAN desde a decisão de compra até ao final do contracto

 BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER O MAN eTGM.

Vantagens económicas de futuras proibições de condução baseadas em limites de poluentes e de ruído

Utilização flexível devido a várias opções de montagem
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LIDERE O CAMINHO NO TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DO FUTURO.       



MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unip. Lda.
Rua Quinta das Cotovias, nº 2 
Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 2º andar
2615-365 Alverca do Ribatejo

www.truck.man

MAN Truck & Bus – um membro do Grupo MAN
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Reservamo-nos o direito de efectuar modificações por motivos de 
progresso técnico. Todas as especificações desta publicação representam 
o estado no momento da impressão.


